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 2 (67) العقيدة الطحاوية

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 بسم هللا الرحمن الرحيم.
 .ينآله وصحبه أجمععلى و على نبينا محمد وبارك وصلى هللا وسلم  ،الحمد هلل رب العالمين

 :-تعالى رحمه هللا–مام الطحاوي إلقال ا
َواتِ " َمأ َفَعٌة ِلْلأ َياِء َوَصَدَقاِتِهمأ َمنأ َحأ  ."َوِفي ُدَعاِء اْلأ

 : -رحمه هللا–قال الشارح 
نَِّة َأنَّ  " َتِفُعوَن ِمنأ َسعأِي اْلأَ  اتََّفَق َأهأُل السُّ َواَت َينأ َمأ َياءِ اْلأ ِن: َأَحدُ  حأ َريأ ِه ُهَماِبَأمأ : َما َتَسبََّب ِإَليأ

َميِ ُت ِفي َحَياِته   .ِ الأ

ِتغأَفاُرُهمأ َلُه، : ُدَعاُء الأُمسأ َوالثَّاِني َدَقُة َواِلِميَن َواسأ ِه ِمنأ َثوَ  يَما َيِصلُ فِ َلى ِنَزاٍع ، عَ لأَحجُّ َوالصَّ اِب ِإَليأ
ِن الأَحَسنِ  : َفَعنأ الأَحج ِ  َميِ ِت َثَوابُ يَ : َأنَُّه ِإنََّما -َرِحَمُه ّللاَُّ - ُمَحمَِّد بأ الأَحجُّ َفَقِة، وَ النَّ  ِصُل ِإَلى الأ
ُعَلَماءِ  .ِللأَحاج ِ  َد َعامَِّة الأ ُجوِج َعنأ َوابُ : ثَ َوِعنأ ِحيحُ ، َوهُ هُ  الأَحجِ  ِللأَمحأ  ."َو الصَّ

وعلى آله  وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين 
 ، أما بعد:وأصحابة أجمعين
َياِء َوَصَدَقاتِ : -رحمه هللا تعالى–فيقول المصنف  َحأ َواِهمأ َمنأَفَعٌة َوِفي ُدَعاِء اْلأ َمأ  .تِ ِلْلأ

 .الدعاء والصدقة مما اتفق عليه أهل العلم من أنه يصل ثوابه إلى الميت
 :-رحمه هللا تعالى–ويقول الشارح 

نَِّة َأنَّ  َياءِ  اتََّفَق أَهأُل السُّ َحأ ِي اْلأ َواَت َينأَتِفُعوَن ِمنأ َسعأ َمأ َريأنِ  اْلأ جل –ويكون مخصوًصا من قوله  :ِبَأمأ
ِنَساِن ِإَّلَّ َما َسَعىَوَأن }: -وعال هذين اْلمرين في حقيقتهما هما  ْلن ؛[39]سورة النجم: {لَّيأَس ِلْلأ

 من سعيه، أو فيهما من سعيه، أحدهما: ما تسبب إليه الميت في حياته.
 رالميت تسبب في تربية الولد، تسبب في تربية التلميذ وتعليمه، تسبب في دَّللة الناس على الخي

دل على هدى كان له مثل أجر فاعله، هذا تسبب فيه، فهذا في الحقيقة من وعلى الهدى ومن 
ن كان العمل المستمر عمل غيره، هذا محل اتفاق.  سعيه، وا 

 والثاني: دعاء المسلمين واستغفارهم له.
دعاء المسلمين واستغفارهم له وفيه نوع تسبب؛ ْلن الوصف الذي من أجله يدعون لك بدخولك 

ْلنك أسلمت واتصفت بهذا الوصف هو من سعيك، السالم علينا وعلى  في عموم المسلمين؛
 عباد هللا الصالحين، إذا كنت صالًحا دخلت في الدعوة، وهذا يشمل الصالحين إلى قيام الساعة،

 –ساٍع في صالح نفسك مع توفيق هللاوأنت متصٌف بهذا الوصف يشملك أيًضا، وأنت متسبٌب و 
 ها.فهذه أشياء متفق علي -جل وعال

 دعاء المسلمين واستغفارهم، والصدقة والحج.
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

فهذا يقبل النيابة  «؟قاضيته مك دين أكنِت أأرأيِت إن كان على » الحج حج عن أبيك واعتمر
حمد بن الحسن أنه م عن -رحمه هللا–ويصل الثواب إلى المحجوج عنه، خالًفا لما ذكره الشارح 

إنما يصل إليه ثواب النفقة؛ ْلنها من جنس الصدقة، َّل أصل الحج الذي هو عبادة بدنية، فهو 
اْلدلة الصحيحة  عليه، وقبول النيابة في الحج فيهلتفريق َّل دليل اأشبه ما يكون بالصالة، و 

 مثل هذا ضعيف. هالصريحة، والمسألة الخالف في
ُتِلَف فِ " َبَدِنيَّةِ ي َواخأ ِعَباَداِت الأ ََلِة َوقِ الأ ِم َوالصَّ وأ رِ رأآِن َوالذ ِ َءِة الأقُ َرا، َكالصَّ َأُبو  : َفَذَهبَ كأ

َمدُ  َحِنيَفةَ  هُ  َوَأحأ َلِف ِإَلى ُوُصوِلَهاَوُجمأ ُهوُر ِمنأ وُر السَّ َهِب ، َوالأَمشأ اِفعِ   َمذأ َعَدُم  َوَماِلكٍ  ي ِ الشَّ
  ."ُوُصوِلَها

من مات »النص الصحيح  ه، مع أن الصوم ورد فيالنص ههو اَّلقتصار على ما ورد في يعني
 .«وعليه صوم، صام عنه وليه

َكََلِم ِإَلى َعَدِم ُوُصوِل " ِبَدِع ِمنأ َأهأِل الأ ٍء شَ َوَذَهَب َبعأُض َأهأِل الأ  ."َبتَّةَ لأ أيأ
ِنَساِن ِإَّلَّ َما َسَعىَوَأن لَّيأَس } َّل دعاء وَّل الصدقة وَّل حج وَّل غيره وسيأتي  ،[39:سورة النجم] {ِلْلأ
 الجواب عن هذه اآلية وعن غيرها.

ِرهِ  َعاِء َوََّل َغيأ ُدودٌ َّل الدُّ ُلُهمأ َمرأ نَّةِ  . َوَقوأ ِكَتاِب َوالسُّ َتَدلُّ ، َلِكنَّ ِبالأ ُمَتَشاِبِه ِمنأ َقوأ ُهُم اسأ ِلِه وا ِبالأ
َس } :َتَعاَلى نَساِن ِإَّلَّ َما َسَعىَوَأن لَّيأ ِ لِ [39]سورة النجم: {ِلْلأ تُ }: هِ . َوَقوأ َن ِإَّلَّ َما ُكنأ َزوأ مأ َوََّل ُتجأ

ِلهِ 54: يسسورة ]  {َتعأَمُلونَ  تَ }: [ َوَقوأ َها َما اكأ َبَقَرةِ سورة ]  {َسَبتأ َلَها َما َكَسَبتأ َوَعَليأ  ."[286:الأ
 طالب:.........

ِنَساِن ِإَّلَّ َما َسَعىَوَأن لَّيأَس }ْلن  كل ما تقدم،  يشمل كل ما فات، يشمل [39]سورة النجم: {ِلْلأ
 ،مة النصية في الموضوع المراد، هذه صارت تحتملكلكن إذا أوردنا عليه النصوص المح

 والمحتمل ما هو المتشابه.
ِه َوَسلَّمَ -"َوَقدأ َثَبَت َعِن النَِّبيِ   ُ َعَليأ َقَطَع َعَمُلُه ِإَّلَّ ِمنأ مَ ِإَذا »: َقالَ  َأنَّهُ  -َصلَّى ّللاَّ ُن آَدَم انأ اَت ابأ

  «"..َثََلٍث:
 ..النص في مسلم: إذا مات اإلنسان

َقَطَع َعَمُلُه ِإَّلَّ ِمنأ َثََلٍث: َصَدَقٌة َجاِرَيٌة، َأوأ َوَلٌد َصالِ «" عُ انأ َتَفُع ِبِه ِمنأ عِ و َلُه، َأوأ ٌح َيدأ ٌم ُينأ لأ
َتِفُع ِبَما َكاَن َتَسبََّب ِفيِه ِفي» َبعأِده َبَر َأنَُّه ِإنََّما َينأ َحَياِة، َفَأخأ اِة نأ َتَسبََّب ِفيِه ِفي الأَحيَ كُ يَ َوَما َلمأ  الأ

ُه. َقِطٌع َعنأ  َفُهَو ُمنأ
ُخُلَها  ِعَباَداِت الَِّتي َتدأ َتِصُروَن َعَلى ُوُصوِل الأ ُمقأ َتَدلَّ الأ َيابَ اَواسأ َع الَِّذي ِة َوالأَحجِ  ِبَأنَّ النَّوأ َدقَ ُة، َكالصَّ لنِ 

ُخُلهُ  َياَبُة ِبَحاٍل، ََّل َتدأ ِم وَ  النِ  وأ ََلِة َوالصَّ ََلِم َوالصَّ سأ َتصُّ َكاإلِأ َفاِعِلِه ََّل  َثَواُبُه بِ ِقَراَءِة الأُقرأآِن، َيخأ
َعُلهُ  َحَياِة ََّل َيفأ اُه، َكَما َأنَُّه ِفي الأ   ."دٍ َأَحٌد َعنأ َأحَ  َيَتَعدَّ



 

 

 
4 

 4 (67) العقيدة الطحاوية

عدم النيابة في هذه اْلمور، وأنها عبادات بدنية، يعني ما يمكن أن يدخل اثنان أن معنى ب
م عني تحية المسجد يقول للثاني، فيأتي بركعتين، ث المسجد، ويقول واحد: وهللا أنا تعبان صلِ  

ية، يأتي بركعتين عن صاحبه، لكن لو صلى ركعتين وأهدى ثوابهما إلى من يحب هذه مسألة ثان
ما يكون صلى عنه يكون أهدى الثواب، وهذا الذي يقصده أهل العلم، أما أن يدخل يصلي عنه 

 الظهر...هذا َّل يمكن.   أوصلى الصبح فأو يقول: وهللا أنا تعبان 
َعُلهُ "  َحَياِة ََّل َيفأ ُرهُ يِه َعنأ َفاِعِلِه فِ  ، َوََّل َيُنوبُ َأَحٌد َعنأ َأَحدٍ  َكَما َأنَُّه ِفي الأ دأ َوقَ ، َغيأ

ِن َعبَّاسٍ  ، َعنِ ِبَسَنِدهِ  النََّساِئيُّ  َرَوى  ِه َوَسلَّمَ َصلَّى ّللاَُّ -َعِن النَِّبيِ   ،ابأ ي ََّل ُيَصل ِ » َل:َأنَُّه َقا - َعَليأ
هُ  ٍم مُ كُ َمَكاَن  َأَحٌد َعنأ َأَحٍد، َوََّل َيُصوُم َأَحٌد َعنأ َأَحٍد، َوَلِكنأ ُيطأِعُم َعنأ َطةٍ د  لِ  َيوأ    ."«ا ِمنأ ِحنأ

  يه.عن ابن عباس موقوًفا عل هو لكن ،-لصالة والسالماعليه  -عن النبي اهذا َّل يثبت مرفوعً 
 طالب:.........

فيه عموم  النذرر الذي ورد فيه النص، مع أن النص مع وروده على سبب وهو السؤال عن ذالن
، لكن في حال الحياة َّل يصوم النذروغير  النذرفيشمل  «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»

 أحٌد عن أحد، ما في أحد يصوم عن أحد.
 طالب:.........

 من رأيه. ،من اجتهاده ،هذا عن ابن عباس من قوله
ِر َما َتَسبََّب ِفيِه ، الأكِ " َميِ ِت ِبَغيأ ِتَفاِع الأ ِليُل َعَلى انأ َنُة َواإلأِ َتاُب َواَوالدَّ ِقَياُس لسَّ َماُع َوالأ حِ جأ  .يحُ الصَّ

ِكَتابُ  ِفرأ وُلوَن َربَّ َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمنأ َبعأِدِهمأ َيقُ } :، َفَقاَل َتَعاَلىَأمَّا الأ َواِنَنا الَِّذيلَ َنا اغأ خأ َن َسَبُقوَنا َنا َوإلِ
يَمانِ  رِ سورة ] {ِباإلِأ ِتغأَفارِ 10:الأَحشأ ِهمأ ِباسأ ِمِنيَن ِهمأ ِللأمُ [ َفَأثأَنى َعَليأ َلُهمأ ؤأ ِتَفاِعِهمأ ى اَفَدلَّ َعلَ  ،َقبأ نأ

َياءِ  َحأ ِتغأَفاِر اْلأ عَ  َوَقدأ َدلَّ َعَلى ،ِباسأ َميِ ِت ِبالدُّ ِتَفاِع الأ ُمَِّة َعَلى اءِ انأ َماُع اْلأ َعاِء َلُه ِفي َصََلِة الدُّ  ِإجأ
نَُّة ِفي َصََلِة ا ِعَيُة الَِّتي َوَرَدتأ ِبَها السُّ َدأ َجَناَزِة، َواْلأ َتِفيَض َجَناَزةِ لأ الأ َعاُء َلُه بَ . ةٌ  ُمسأ عأَد َوَكَذا الدُّ

فأنِ  انَ  ِمنأ َحِديِث  ،َأِبي َداُودَ  ، َفِفي ُسَننِ الدَّ ِن َعفَّ هُ رَ - ُعثأَماَن بأ ُ َعنأ  -ِبيُّ َكاَن النَّ  :َقالَ  -ِضَي ّللاَّ
ِه َوَسلَّمَ  ُ َعَليأ َميِ ِت َوَقَف  -َصلَّى ّللاَّ ِن الأ ِه فَ عَ ِإَذا َفَرَغ ِمنأ َدفأ تَ »َقاَل: َليأ َألُ غأِفُروا ِْلَِخيُكمأ اسأ وا َلُه ، َواسأ

َألُ التَّثأِبيتَ  َن ُيسأ    ."«، َفِإنَُّه اْلأ
، وحاشاه من ذلك، الرسول اغوً ل -عليه الصالة والسالم–ولو لم ينتفع بهذا اَّلستغفار لكان كالمه 

ِفُروا ِْلَِخيُكمأ »خفى عليه أنه َّل ينتفع ويقول: ي -والسالمعليه الصالة  – َتغأ  وهللا المستعان. «اسأ
، َكَما ِفي َصِحيحِ  َوَكَذِلكَ " َد ِزَياَرِة ُقُبوِرِهمأ َعاُء َلُهمأ ِعنأ ِلمٍ  الدُّ ِن  ِمنأ َحِديثِ  ،ُمسأ َدَة بأ ُبَريأ

ِه َوَسلَّمَ -َكاَن َرُسوُل ّللاَِّ : َقالَ  الأَحِصيِب  ُ َعَليأ َمَقاِبِر َأنأ  لِ ُمُهمُ ُيعَ  -َصلَّى ّللاَّ ِإَذا َخَرُجوا ِإَلى الأ
ِمِنيَن َوالأمُ  َياِر ِمَن الأُمؤأ ُكمأ َأهأَل الدِ  ََلُم َعَليأ ِلِمينَ َيُقوُلوا: السَّ نَّا إِ سأ ُ ِبُكمأ ََّلِحقُ نأ ، َواِ  َأُل ونَ َشاَء ّللاَّ ، َنسأ

َ َلَنا َوَلُكُم  َعاِفَيةَ ّللاَّ  . "الأ
 طالب:.........
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

ا مشكال، جاء تحديده بقدر إ هما في يجلس وجاء السؤال للتثبيت بعد الدفن والوقوف عند قبره يقف
 ور في بعض الروايات.ينحر جز 

 طالب:......... 
 .معنوي  االباب متواتر تواترً  في لكنهم اعتمدوا على الحديث، المقصود أن مجموع ما ورد

 طالب:......... 
 .فهو أولى اقتصر عليهمن نص  «سألوا له التثبيتا» على كلٍ  

 طالب:.........
 َّل الدعاء عن قيام.   

ًضا َصِحيحِ الَوِفي " َها- َعاِئَشةَ  ، َعنأ َأيأ ُ َعنأ ِه َوَسلَّمَ َصلَّى ّللاَُّ -ِبيَّ َسَأَلِت النَّ - َرِضَي ّللاَّ  - َعَليأ
َتغأَفرَ  َكيأفَ  ُقُبورَتُقوُل ِإَذا اسأ  "تأ ِْلَهأِل الأ
تَ  إذا  .استغَفرأ
َف َتُقوُل إذا" َت ْلهل القبور كيأ  قال قولي.." استغَفرأ

َفَرتأ  «قولي»هذه الصياغة  َتغأ لصالة عليه ا-مع أن التاء مفتوحة عندنا ليست تسأل النبي  ِإَذا اسأ
َت أنَت.. إذاعن قوله هو،  -والسالم  استغَفرأ
 .استغفرتُ طالب: 

َفَرتأ ويجوز أن تكون كيف تقول  َتغأ  .ْلهل القبور ِإَذا اسأ
ًضا َصِحيحِ الَوِفي " َها- َعاِئَشةَ  ، َعنأ َأيأ ُ َعنأ ِه َوَسلَّمَ َصلَّى ّللاَُّ -ِبيَّ َسَأَلِت النَّ - َرِضَي ّللاَّ  - َعَليأ

ُقُبوِر؟ َقاَل:  َكيأفَ  َتغأَفَرتأ ِْلَهأِل الأ ََل »َتُقوُل ِإَذا اسأ ِمِنينَ َأهأِل الد ِ  ُم َعَلىُقوِلي: السَّ  َياِر ِمَن الأُمؤأ
َتأأخِ  ِدِميَن ِمنَّا َوالأُمسأ َتقأ ُ الأُمسأ َحُم ّللاَّ ِلِميَن، َوَيرأ نَّا ِإنأ شَ ِريَن، وَ َوالأُمسأ ُ ِبُكمأ َلََلِحُقواِ   «.نَ اَء ّللاَّ

َدَقةِ  َوَأمَّا ِحيَحيأنِ ُوُصوُل َثَواِب الصَّ َها َعاِئَشةَ - ، َعنأ ، َفِفي الصَّ ُ َعنأ ِبيَّ َأنَّ َرُجًَل َأَتى النَّ  -َرِضَي ّللاَّ
ِه َوَسلَّمَ َص - ُ َعَليأ ُسَهاَفَقاَل: يَ  -لَّى ّللاَّ ُتِلَتتأ َنفأ وأ َها لَ َوَأُظنُّ  ، َوَلمأ ُتوِص،ا َرُسوَل ّللاَِّ، ِإنَّ ُأمِ ي افأ

َها؟ َقاَل: قأُت َعنأ ٌر ِإنأ َتَصدَّ ، َأَفَلَها َأجأ َقتأ  ."«مأ َنعَ » َتَكلََّمتأ َتَصدَّ
 توصي بما تريد ماتت بغتة.و هى ماتت )فلتة( أي فجأة دون أن تنظم أمورها وترتب أحوالها 

ُبَخاِري ِ  َوِفي َصِحيحِ "  ِن َعبَّاسٍ  َعنأ  ،الأ ِد ّللاَِّ بأ ُ  َرِضيَ  -َعبأ ُهَماعَ ّللاَّ َن ُعَباَدةَ  َأنَّ  -نأ ُتُوفِ َيتأ  َسعأَد بأ
َها َفَأَتى النَِّبيَّ  ِه وَ َص - ُأمُُّه َوُهَو َغاِئٌب َعنأ ُ َعَليأ فِ َيتأ ، ِإنَّ ُأمِ ي ُتوُ وَل ّللاَِّ َيا َرسُ  :َقالَ فَ  -َسلَّمَ لَّى ّللاَّ

َها َفُعَها ِإنأ َتَصدَّ ، َفهَ َوَأَنا َغاِئٌب َعنأ ِهدُ : َفإِ الَ قأُت؟ َقاَل: َنَعم، قَ لأ َينأ َرافِ َك َأنَّ َحاِئَطِي نِ ي ُأشأ  الأِمخأ
َها نَّةِ  . َصَدَقٌة َعنأ َثاُل َذِلَك َكِثيَرٌة ِفي السُّ   .َوَأمأ

مِ  َوَأمَّا وأ ِحيَحيأنِ ُوُصوُل َثَواِب الصَّ َها- َعاِئَشةَ  ، َعنأ ، َفِفي الصَّ ُ َعنأ  -َرُسوَل ّللاَِّ  َأنَّ  -َرِضَي ّللاَّ
ِه َوَسلَّمَ  ُ َعَليأ ُه َوِليُّه» :َقالَ  -َصلَّى ّللاَّ ِه ِصَياٌم َصاَم َعنأ ِحيح. «َمنأ َماَت َوَعَليأ   َوَلُه َنَظاِئُر ِفي الصَّ
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طأَعاِم َعِن الأ  -َرِحَمُه ّللاَُّ - َأُبو َحِنيَفةَ  َوَلِكنَّ  هُ َقاَل ِباإلِأ َياِم َعنأ ِن  َحِديثِ لِ  ؛َميِ ِت ُدوَن الصِ  ابأ
مِ  َعبَّاسٍ  ُمَتَقدِ   ."الأ

ولكن عرفنا أنه َّل يصح في المرفوع، ولو  ،«وَّل يصوم أحٌد عن أحد ،حدأَّل يصلي أحٌد عن »
 م عنه في حياته.يامل على أنه يتولى الصصح لحُ 

ُفُروعِ " َكََلُم َعَلى َذِلَك َمعأُروٌف ِفي ُكُتِب الأ   .َوالأ

ُبَخاِري ِ  َفِفي َصِحيحِ  ،الأَحج ِ َأمَّا ُوُصوُل َثَواِب وَ  ِن َعبَّا َعنِ  ،الأ ُهَما -سٍ ابأ ُ َعنأ َرأَ  -َرِضَي ّللاَّ ًة َأنَّ امأ
َنَة َجاَءتأ ِإَلى النَِّبيِ   ِه َوَسلَّمَ -ِمنأ ُجَهيأ ُ َعَليأ : فَ  -َصلَّى ّللاَّ َفَلمأ َتُحجَّ َذَرتأ َأنأ َتُحجَّ ُأمِ ي نَ  نَّ إِ َقاَلتأ

 ، َهاَحتَّى َماَتتأ َها، َأَرَأيأتِ »: َقالَ  ؟َأَفَأُحجُّ َعنأ ي َعنأ ِك دَ  َنَعمأ  ُحجِ  ِت َلوأ َكاَن َعَلى ُأمِ  ٌن، َأُكنأ يأ
َوَفاءِ  ُ َأَحقُّ ِبالأ َ، َفاَّللَّ ًضا َكِثيَرةٌ َوَنَظاِئُرُه أَ   «َقاِضَيَتُه؟ اقأُضوا ّللاَّ  .يأ
يأنِ  ِلُموَن َعَلى َأنَّ َقَضاَء الدَّ َمَع الأُمسأ ِقُطهُ َوَأجأ َمي ِ  ِمنأ ِذمَّةِ  ُيسأ َنِبي ٍ َوَلوأ َكا ،تِ  الأ ِر َن ِمنأ َأجأ ، َوِمنأ َغيأ

ُث َضِمَن َذِلَك َحِديُث َأِبي َقَتاَدةَ  َوَقدأ َدلَّ َعَلى ،َتِرَكِتهِ  يَنارَ ال، َحيأ ِن َعِن الأ دِ  اَل ، َفَلمَّا َقَضاُهَما قَ َميِ تِ يأ
ِه وَ -النَِّبيُّ  ُ َعَليأ ِه جِ » :-َسلَّمَ َصلَّى ّللاَّ َن َبَرَدتأ َعَليأ َدُتهُ اْلأ  .«لأ

رأعِ  ِقَياسِ َوُكلُّ َذِلَك َجاٍر َعَلى َقَواِعِد الشَّ ُض الأ ، َفِإَذا َوَهَبُه لأَعاِملِ َواَب َحقُّ ا الثَّ نَّ ، َفإِ . َوُهَو َمحأ
ِلِم َلمأ ُيمأ  َنعأ ِمنأ ِهبَ َنعأ ِمنأ َذِلكَ ِْلَِخيِه الأُمسأ ُه هِ  ِفي َحَياتِ َماِلهِ  ةِ ، َكَما َلمأ ُيمأ َراِئِه َلُه ِمنأ بأ عأَد بَ ، َواِ 

  .َوَفاِتهِ 
ِم َعَلى ُوُصوِل َثَواِب الأ  وأ اِرُع ِبُوُصوِل َثَواِب الصَّ ِوَهاِقَراَءةِ َوَقدأ َنبََّه الشَّ َبَدِنيَّ   َوَنحأ ِعَباَداِت الأ ِة  ِمَن الأ

ِس َعنِ  َم َكفُّ النَّفأ وأ ُحُه: َأنَّ الصَّ يَّةِ  ُيَوضِ  ِطَراِت ِبالنِ  ُمفأ اِرُع َعَلى ُوُص ، وَ الأ َلى ِل َثَواِبِه إِ وَقدأ َنصَّ الشَّ
َميِ تِ  ِقَراَءةِ الأ َف ِبالأ  "!؟ الَِّتي ِهَي َعَمٌل َوِنيَّةٌ ، َفَكيأ

 في الحال هذا قياس وليس منصوًصا عليه.
ِلِه َتَعاَلى:" َتَدلُّوا ِبِه ِمنأ َقوأ َس لِ } َوالأَجَواُب َعمَّا اسأ َساِن ِإَّلَّ َما َسَعىَوَأنأ َليأ نأ ِ مِ سورة ] {ْلأ [ 39:النَّجأ

ِوَبةٍ َقدأ أَ  ُعَلَماُء ِبَأجأ َها َجَواَبانِ َجاَب الأ  : : َأَصحُّ

ِن ِعشأ َأَحُدُهَما ِيِه َوُحسأ َساَن ِبَسعأ نأ َتَسَب اْلأَ : َأنَّ اإلِأ ِدَقاءَ َرِتِه اكأ َلَد صأ َوأََّلَد، َوَنَكَح ا، َوَأوأ وَ ْلأ َزأ ، اجَ اْلأ
ر َدى الأَخيأ ِه، َوَدعَ ،َ َوَأسأ ُموا َعَليأ َد ِإَلى النَّاِس، َفَتَرحَّ ا َلهُ  َوَتَودَّ اوأ  ."َلُه َثَواَب الطَّاَعاتِ  ، َوَأهأَدوأ

نتاقِ لُ خُ هو متسبب لهذا الدعاء، وهذا اإلهداء هو متسبب بِ  ج ه الحسن كسب اْلصدقاء، بزواجه وا 
 يدعون له.الذرية كسب اْلوَّلد الذين 

 طالب:.........
 يدعو للمسلمين. كيف حتى ما يعرف

 طالب:.........
 يدعو له وما يعرفه وَّل اسمه؟ 

 طالب:.........
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 7 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 هذا السماع معرفة، السماع سببه كسبه.
ا َلُه َثَواَب الطَّاَعاتِ َوَأهأ " ِلِم َمعَ وُل الأ ، َبلأ ُدخُ َفَكاَن َذِلَك َأَثَر َسعأِيهِ  ،َدوأ ِلِميَن ِفي عَ ُجمأ  ُمسأ ِد َلِة الأُمسأ قأ

ِع ُكلٍ  ِمنَ  َباِب ِفي ُوُصوِل َنفأ َسأ َظِم اْلأ ََلِم ِمنأ َأعأ سأ لِ  اإلِأ ي َحَياِتِه َوَبعأَد ، فِ َلى َصاِحِبهِ ِميَن إِ الأُمسأ
ِلِميَن ُتِحيُط ِمنأ َوَراِئِهمأ َمَماِتهِ  َوُة الأُمسأ   .، َوَدعأ

َ َتَعاَلى  ُحُه: َأنَّ ّللاَّ ِتَفاِع َص ُيَوضِ  يَماَن َسَبًبا َِّلنأ وَ اِحِبِه بِ َجَعَل اإلِأ ِمِنيَن َوسَ اِنِه مِ ُدَعاِء ِإخأ ، عأِيِهمأ َن الأُمؤأ
ِه َذِلكَ  َبِب الَِّذي ُيوِصُل ِإَليأ  .َفِإَذا َأَتى ِبِه َفَقدأ َسَعى ِفي السَّ

هُ َوُهَو َأقأ -الثَّاِني:  ِتفَ -َوى ِمنأ ِف انأ ُقرأآَن َلمأ َينأ رِ اَع ا: َأنَّ الأ ُجِل ِبَسعأِي َغيأ نََّما نَ  ،هِ لرَّ َكُه َواِ  ِر لِ َفى ِملأ َغيأ
ِن ِمَن الأفَ َسعأِيهِ  َريأ َمأ َن اْلأ َفى، َوَبيأ ِق َما ََّل َيخأ َبَر تَ رأ َسعأُي  ، َوَأمَّاِلُك ِإَّلَّ َسعأَيهُ ُه ََّل َيمأ نَّ َعاَلى أَ . َفَأخأ

رِِه َفُهَو ِملأٌك ِلَساِعيهِ   ."َغيأ
ن ال غيره، وَّل يملك مال غيره، لكن قد ينتفع بمال غيره، إما بهديه أو بأي وجه مكما ينتفع بم

 وجوه اَّلنتفاع.
رِِه َفُهَو ِملأٌك ِلَساِعيِه، َفِإنأ شَ  " ُذلَ َوَأمَّا َسعأُي َغيأ نأ شَ رِهِ ُه ِلَغيأ اَء َأنأ َيبأ ِس ، َواِ  ِقَيُه ِلَنفأ  .هِ اَء َأنأ ُيبأ

َحاَنهُ  ُلُه ُسبأ َس }: َوَقوأ َرى َوَأنأ َليأ َر ُأخأ َسالِ َأَّلَّ َتِزُر َواِزَرٌة ِوزأ نأ ِ ِم: سورة ] {َعىسَ ِن ِإَّلَّ َما ْلأ -38النَّجأ
َكَمَتانِ 39 بِ  َتَعاَلى، تُ [ آَيَتاِن ُمحأ َل الرَّ َتِضَيَتاِن َعدأ   .قأ

َتِضي َأنَُّه ََّل ُيعَ  ُوَلى َتقأ رِهِ َفاْلأ ِم َغيأ رِهِ   ِبَجِريَرةِ َؤاِخُذهُ ، َوََّل يُ اِقُب َأَحًدا ِبُجرأ َعُلُه مُ َغيأ َيا، َكَما َيفأ نأ   .ُلوُك الدُّ
َتِضي َأنَّهُ  ِلُح ِإَّلَّ ِبَعَمِلهِ  َوالثَّاِنَيُة َتقأ َطَع طَ ََّل ُيفأ ، َمَشاِيِخهِ اِئِه َوَسَلِفِه وَ َعَمِل آبَ بِ نأ َنَجاِتِه َمَعُه مِ ، ِلَيقأ

هِ  َكا َكَما َعَليأ َحاُب الطََّمِع الأ :ِذِب َأصأ َحاَنُه َلمأ َيُقلأ َتفِ  ، َوُهَو ُسبأ  .َما َسَعىبِ ُع ِإَّلَّ ََّل َينأ
ُلُه َتَعاَلى َبَقَرةِ سورة ] {َلَها َما َكَسَبتأ }: َوَكَذِلَك َقوأ ُلهُ َوقَ . [286:الأ ُتمأ }: وأ َن ِإَّلَّ َما ُكنأ َزوأ َوََّل ُتجأ

َيِة َيُدلُّ َعَلى أَ [. َعَلى َأنَّ ِسَياَق َهِذِه 54يس:سورة ] {َتعأَمُلونَ  ِفيَّ اْلأ َمنأ ِد ِبَعَمِل ُة الأعَ ُعُقوبَ  نَّ الأ بأ
رِهِ  ًئا وَ }: ، َفِإنَُّه َتَعاَلى َقالَ َغيأ ٌس َشيأ َم ََّل ُتظأَلُم َنفأ َيوأ زَ َفالأ َن ِإَّلَّ مَ ََّل ُتجأ ُتمأ َتعأَمُلونَ وأ سورة ] {ا ُكنأ
ِلِه  [.54:يس ََّلُلُهمأ ِبَقوأ ِتدأ ِه َوَسلَّمَ  َصلَّى-َوَأمَّا اسأ ُ َعَليأ ُن آِإذَ » :-ّللاَّ َقَطَع َعَمُلهُ ا َماَت ابأ  ،«َدَم انأ

ََّلٌل َساِقطٌ  ِتدأ ِتَفاُعهُ ، َفِإنَُّه َلمأ َفاسأ َقَطَع انأ نَّمَ  َيُقِل انأ بَ ، َواِ  قِ ا َأخأ  ."َطاِع َعَمِلهِ َر َعِن انأ
انقطاع العمل َّل يخالف فيه أحد، انقطاع العمل باعتبار أن هذا اإلنسان مات، كيف يعمل؟! َّل 

ب يستطيع أن يعمل، فانقطع العمل، لكن اَّلنتفاع بما تسبب فيه في حياته أي نوع من أنواع التسب
 على ما تقدم يبقى، ومنها الثالثة المنصوص عليها، وصلت في النصوص اآلخرى إلى عشرة.

رِِه َفُهَو ِلَعاِملِ "  ِه َثوَ ، َفِإنأ َوَهَبُه َلُه َوَصَل ِإلَ هِ َوَأمَّا َعَمُل َغيأ   ،، ََّل َثَواَب َعَمِلِه ُهوَ اِملِ الأعَ  اُب َعَملِ يأ
ِن ُيَوف ِ  يأ َرُأ ِذمَُّتهُ َوَهَذا َكالدَّ رِِه، َفَتبأ َساُن َعنأ َغيأ نأ َس َلهُ ، َوَلكِ يِه اإلِأ يأنَ  َما َوفَّى ِبِه انأ َليأ  ."لدَّ

 ك.كي يملَّ ؛ يملك يعني ماالمال ليس له، لكن يوفى عنه منه، 
 طالب:.........

 هو يأثم بالتأخير، لكن لو دفعها عنه أوَّلده خفت، لكن أثم التأخير َّلزٌم له.
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َبَدنِ " َماِليَِّة َوالأ ِعَباَداِت الأ َن الأ َق َبيأ ِريُق َمنأ َفرَّ ُ َعلَ -لنَِّبيُّ َع اَفَقدأ َشرَ  -يَِّة َوَأمَّا َتفأ ِه َوَسلَّمَ َصلَّى ّللاَّ  -يأ
َم َعنِ  وأ مَ  الصَّ َم الأَميِ ِت، َكَما َتَقدَّ وأ ِزُئ فِ ، َمَع َأنَّ الصَّ َيابَ ََّل ُتجأ َرِضَي  -َجاِبرٍ  ِديثُ حَ ، َوَكَذِلَك ةُ يِه النِ 

هُ  ُ َعنأ هِ - َمَع َرُسوِل ّللاَِّ َصلَّيأتُ : ، َقالَ -ّللاَّ ُ َعَليأ َحىعِ  - َوَسلَّمَ َصلَّى ّللاَّ َضأ َص  ، َفَلمَّايَد اْلأ َرَف َأَتى انأ
ٍش َفَذَبَحهُ  َبرُ بِ »، َفَقاَل: ِبَكبأ ُ َأكأ ِم ّللاَِّ َوّللاَّ مأ ُيَضحِ  ِمنأ  لَ ي َوَعمَّنأ َذا َعن ِ ، اللَُّهمَّ هَ سأ

َمدُ  َرَواهُ  «ُأمَِّتي ِمِذيُّ  َوَأُبو َداُودَ  َأحأ شَ  ،َوالتِ رأ َكبأ ِن َقاَل ِفي َأَحِدِهَماَوَحِديُث الأ ِن اللََّذيأ لَُّهمَّ َهَذا ال» :يأ
َخرِ  َمد َرَواهُ ، َحمَّدَوآِل مُ  ُمَحمَّدٍ  اللَُّهمَّ َهَذا َعنأ  :َعنأ ُأمَِّتي َجِميًعا، َوِفي اْلأ َبُة ِفي  .َأحأ َوالأُقرأ

مِ ا ِحيَِّة ِإَراَقُة الدَّ ُضأ رِهِ ْلأ   .، َوَقدأ َجَعَلَها ِلَغيأ

ًنا ِفيِه، وَ ، ِعَباَدُة الأَحجِ  َبَدِنيَّةٌ  َوَكَذِلكَ   َماُل ُركأ َس الأ نََّما ُهَو وَ َوَليأ يَّ َيِجُب  َرى َأنَّ تَ َأََّل  ،ِسيَلةٌ اِ  الأَمكِ 
ِه الأَحجُّ ِإَذا  ِي ِإَلىَعَليأ ِر َشرأ  ،َعَرَفاتٍ  َقَدَر َعَلى الأَمشأ َظأَهرُ  ،ِط الأَمالِ ِمنأ َغيأ  ."َوَهَذا ُهَو اْلأ

يعني هل هو شرٌط لالستطاعة؟ المشترط في وجوب الحج اَّلستطاعة، لكن من لم يتمكن من 
 من أجزاء اَّلستطاعة، كما أن قدرة اباعتباره جزءً  االحج ولم يستطع الحج إَّل بمال، صار شرطً 

 البدن وقوة البدن من اَّلستطاعة.
 طالب:.........

 وهللا التأكيد بجميع أن يشمل الجميع.
 طالب:.........

 يشمل الماضي والمستقبل. «اللهم هذا عن أمتي جميًعا»على كل حال التأكيد بجميًعا كما قال: 
رَ " ِني َأنَّ الأَحجَّ َغيأ ٍب َأعأ ٌض ِمنأ َماٍل َوَبَدٍن، َبلأ َبَدِنيٌّ مَ   ُمَركَّ ِه َجَماَعٌة ِمنأ َما َقدأ َنصَّ ، كَ حأ  َعَليأ

َحاِب  ِرين َأِبي َحِنيَفةَ  َأصأ ُمَتَأخِ   ."الأ
ن يحج على قدميه، يمكن أن أوبإمكانه  ،تصور في المكي الذي َّل يحتاج إلى مالبدنٌي محض يُ 

 غير، ونفقته في الحج أقل مما ينفقه في بيته من يحج بدون مال، لكن إذا كان الحج يتطلب ماَّلً 
في  أوفي المشاعر  أويعني نفقة عادية ينفقها في مكة  فيه؟ ثواب، هل يكون هذا المال شرًطا

في أي مكان، والغالب أن النفقة في البلد أقل من النفقة في الحج في ظروفنا التي  أولرياض ا
ة تكفي، نحن اآلن َّل، البيوت يتوسع فيها في الصرف والبلغ ا،نعيشها اآلن، كان القوت ميسورً 

؛ ولذا استئذان الدائن عندما نريد َّلسيما حج الفرض ونفقته في حجه أقل من اأضعافً  اأضعافً 
 نفقته في بيته، يعني من حيث المعنى َّل قيمة له.

 طالب:.........
   ما لها أثر في الدين. 

َبعأُض َعِن الأ " َف َقاَم ِفيَها الأ ِكَفاَياِت: َكيأ ُظرأ ِإَلى ُفُروِض الأ َس َوِْلَنَّ هَ  َباِقيَن؟َوانأ  َذا ِإهأَداُء َثَواٍب، َوَليأ
َس َلُه َأنأ َيسأ  َِجيَر الأَخاصَّ َليأ َياَبِة، َكَما َأنَّ اْلأ ُه، َوَلهُ عَ َتِنيَب ِمنأ َباِب النِ  َرَتهُ َأنأ  نأ   ِلَمنأ ُيعأِطَي ُأجأ

 ."َشاء
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ة إذا َّل سيما العام اعتاد الناس ،«نعم ولِك أجر» ألهذا حٌج يا رسول هللا؟ قال: ،اآلن حج الصبي
بناًء أحرموا إلى صبيانهم يقول: حجة هذا لوالدي، وحجة هذا ْلمي، وحجة هذه ْلختي وهكذا، 

 ،واْلجر ْلمه ،وَّل يصلح؛ ْلن له حج هذا الطفل، الحج له ،هذا ما يصح ،على أنهم نواب عنهم
 والثواب ْلمه التي حجت به أو ْلبيه، بإمكانه أن يهدي هذا الثواب لمن يشاء على هذه القاعدة

 التي ذكروها.
 طالب:.........

ْلن هي التي تتعب  ؛«لِك أجرو »ما قال: للطفل أجر، الطفل له حج  «لِك أجر»ْلنه يقول: 
 عليه، فأجر هذا التعب تهديه لمن تشاء.

 طالب:.........
تبقى مسألة الشح بالحسنات والبذل والسخاء بها، عند بعض الناس في الدنيا يعني قد تغيب 

بسبب هذا الثواب  ؛-جل وعال–بعض هذه المعاني عن الناس ويهدون، ولهم أجر عند هللا 
نيا َّل ْلم وَّل حسنة واحدة، لكن في الدْلحٍد أن يهدي شًئاء ا يمكن واإليثار، لكن عند الحساب م

ل يفع لنوأنه قد يحتاج أو ما يحتاج، من يستحضر هذه اْلمور  ،مع استبعاد الموازنة يوم القيامة
 ، من يستحضر هذا اْلمر يشح بكل شيء.شيًئا

 طالب:.........
  عليه من هذه الحيثية. مكنتيه من الحج، وتعبتِ  حيث «لِك أجر»حجة هذا الصبي 

َميِ تِ " ُدوَنُه ِللأ ُقرأآَن َوُيهأ َرُءوَن الأ ٍم َيقأ َجاُر َقوأ ِتئأ َلفِ َفَهذَ  !! َوَأمَّا اسأ َعلأُه َأَحٌد ِمَن السَّ  َوََّل َأَمَر ِبهِ  ،ا َلمأ َيفأ
ينِ  َص ِفيِه. َأَحٌد ِمنأ َأِئمَِّة الدِ  َجاُر َعَلى نَ ، َوََّل َرخَّ ِتئأ ِس الت ِ َواَِّلسأ نََّما ُر َجاِئٍز ِبََل ِخََلٍف. َوا ِ ََلَوِة َغيأ فأ
َتَلُفوا ِفي َجَوازِ  َجا اخأ ِتئأ ِوهاَِّلسأ ِليِم َوَنحأ َفَعٌة َتِصلُ ، ِممَّا ِفيِر َعَلى التَّعأ َغيأ ِه َمنأ ِر. َوالثََّواُب ََّل  ِإَلى الأ

َميِ ِت ِإَّلَّ ِإَذا َعَمُل َّللَِّ، َوَهَذا َلمأ َيقَ  َيِصُل ِإَلى الأ  ."َخاِلَصةً  َدةً عأ ِعَباَكاَن الأ
ب هدى ثوااْلجير ليس له أجر، بل يأثم إذا قرأ القرآن بأجرة بهذه النية، مثل هذا آثم، فكيف يُ 

 يستأجرون رجاء ثواب ،قراءة آثم لغيره، وفي اْلمصار يستأجرون القراء في المآتم وعند القبور
 مع أن هذه القراءة مع اْلجرة َّل ثواب فيها. هذه القراءة،

 طالب:.........
 إذا كان قصده وهمه هذه اْلجرة، فهو من هذا النوع.

 طالب:.........
ذا استحضر أن قراءته في اإلذاعة يسمعها اْللوف، بل الماليين ويستفيدون منها اْلمور  ،وا 

 بمقاصدها.
 طالب:.........
 ما تجوز بدعة.
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َدى   َوَهَذا َلمأ َيَقعأ ِعَباَدةً " َتى!! َوِلَهذَ إِ َخاِلَصًة، َفََل َيُكوُن َثَواُبُه َما ُيهأ نَُّه إَحٌد ا َلمأ َيُقلأ أَ َلى الأَموأ
ِدي َثَواَب َذِلَك ِإَلى َتِري َمنأ َيُصوُم َوُيَصلِ ي َوُيهأ َميِ ِت، لَ  َيكأ طِ ا أِكنأ ِإذَ الأ َرُأ الأُقرأآَن َوُيعَ ِلمَ  ىَ عأ لِ ُمُه نأ َيقأ

ِس الصَّ َوَيَتَعلَُّمُه َمُعوَنًة ِْلَهأِل الأُقرأآِن َعَلى َذِلَك، َكاَن َهَذا ِمنأ جِ   .ُه، َفَيُجوزُ َدَقِة َعنأ نأ

ٌء ِمنأ َماِلِه ِلَمنأ يَ  َصى ِبَأنأ ُيعأَطى َشيأ ِتَياِر: َلوأ َأوأ َرُأ الأ َوِفي اَِّلخأ رِهِ  ىُقرأآَن َعلَ قأ  ."َقبأ
 في مذهب الحنفية. كتاب اَّلختيار لتعليل المختار للموصلي

َرةِ  انَّهُ ِْلَ  ؛َفالأَوِصيَُّة َباِطَلةٌ " ُجأ َتَهىِفي َمعأَنى اْلأ   .، انأ

َيِة: َأنَُّه َلوأ َوَقَف َعَلى َمنأ  ُقنأ َرأُ َوَذَكَر الزَّاِهِديُّ ِفي الأ َد ا َيقأ   .َباِطلٌ ِييُن ، َفالتَّعأ لقبرِعنأ
هأَداُؤَها لَ   َرةٍ َوَأمَّا ِقَراَءُة الأُقرأآِن َواِ  ِر ُأجأ هِ  ،ُه َتَطوًُّعا ِبَغيأ ِم ، َكَما َيِصُل َثَواُب الَفَهَذا َيِصُل ِإَليأ وأ صَّ

  َوالأَحج .

َشَدُهمأ إِ  َلِف، َوََّل َأرأ ِه اَفِإنأ ِقيَل: َهَذا َلمأ َيُكنأ َمعأُروًفا ِفي السَّ ِه َوَسلَّمَ َصلَّ -لنَِّبيُّ َليأ ُ َعَليأ   .-ى ّللاَّ

َتِرًفا ِبُوُصوِل َثَواِب َفالأَجَوابُ  َؤاِل ُمعأ َعاءِ  َيامِ  َوالصِ   الأَحج ِ : ِإنأ َكاَن ُموِرُد َهَذا السُّ ا ، ِقيَل َلُه: مَ َوالدُّ
َن ُوُصوِل َثَواِب ِقَراَءةِ  َن َذِلَك َوَبيأ ُق َبيأ َفرأ ُقرأآِن؟ َوَليأَس  الأ نُ  الأ َعُلوهُ  َكوأ َلِف َلمأ َيفأ ةً السَّ  ِفي َعَدِم  ُحجَّ

َعامُّ؟الأُوُصولِ  ُي الأ َن َلَنا َهَذا النَّفأ   ، َوِمنأ َأيأ

ِه َوَسلَّمَ -َفِإنأ ِقيَل: َفَرُسوُل ّللاَِّ  ُ َعَليأ َشَدُهمأ  -َصلَّى ّللاَّ ِم َوالأ  ِإَلى اَأرأ وأ َدَقِة ُدوَن لصَّ َحجِ  َوالصَّ
ِقَراَءةِ  ِه َوَسلَّمَ  َصلَّى-ُهَو ِقيَل:  .الأ ُ َعَليأ ُهمأ ِبَذِلكَ لَ  -ّللاَّ َتِدئأ ُه مَ ، َبلأ َخَرَج ذَ مأ َيبأ َرَج الأَجَواِب ِلَك ِمنأ خأ

ِتِه َفَأِذَن َلُه ِفيهِ ، َفَهَذا َسَأَلُه َعِن الأَحجِ  َعنأ َلُهمأ  ُه، َفَأِذَن َلُه فِ َلُه َعِن الصَّ َسأَ  َذا، َوهَ  َميِ  ِم َعنأ ، يهِ وأ
َنعأُهمأ ِممَّا ِسَوى َذِلكَ مأ يَ َولَ  ٍق بَ مأ َن ُوُصوِل َثَواِب ، َوَأيُّ َفرأ مِ  يأ وأ َساكٍ الَِّذي ُهوَ  الصَّ مأ ُد ِنيٍَّة َواِ    ُمَجرَّ

ِر؟ ِقَراَءِة َوالذِ كأ َن ُوُصوِل َثَواِب الأ   "َوَبيأ
موارد  ن مثل هذه اْلمور عبادات، فهي توقيفية، فيقتصر فيها علىإلكن لقائٍل أن يقول: 

 النصوص فقط وَّل يزاد عليها، وقد قال جمٌع من أهل العلم بذلك: الذي لم يرد فيه نص َّل يجوز.
 طالب:.........

، لكن الجمهور على وصول الثواب مطلًقا؛ ْلن هذه التي ذكرت في النصوص هي هذا أحوط
 لى ما سواها.هي تدل عف -عليه الصالة والسالم–مجرد أمثلة وموارد أسئلة سئل عنها فأجاب 

 طالب:.........
 ما شيء من هذا النوع.

 طالب:.........
 في البخاري في الصحيح.

 طالب:.........
هو محموٌل على أوًَّل: المذهب عند الحنابلة ويرجحه  «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»

اإلنسان على نفسه هو ما أوجبه و نه في النذر؛ ْلن السؤال عن النذر، وابن القيم أ شيخ اإلسالم
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صلى، ومنهم من صام وَّل يُ دون ما وجب بأصل الشرع، فما وجب بأصل الشرع كالصالة، ما يُ 
فهذا بالنسبة للفريضة، لكن  ،«من مات وعليه صوم صام عنه وليه»ن العبرة بعموم اللفظ إقال: 

 النفل كيف يموت وعليه صوم نفل؟ 
 طالب:.........

 إهداء الثواب قول جمهور أهل العلم.مثل بقية العبادات في مسألة 
هأَداِء ِإَلى َرُسوِل ّللاَِّ  : َفِإنأ ِقيلَ " ِه َصلَّى ّللاَُّ -َما َتُقوُلوَن ِفي اإلِأ  ؟-َسلَّمَ وَ  َعَليأ

َعةً  ُهمأ َمنأ َرآُه ِبدأ َتَحبَُّه، َوِمنأ ِريَن َمِن اسأ ُمَتَأخِ  َحاَبةَ ِْلَنَّ  ؛ِقيَل: ِمَن الأ َعُلوَنهُ  الصَّ  ." َلمأ َيُكوُنوا َيفأ
هدى إليه ثواب؛ ْلن له مثل أجور أمته يس بحاجة إلى أن يُ ل -عليه الصالة والسالم–فالرسول 

ر، مثله، لماذا؟ ْلنه هو الذي دلهم على الخي –عليه الصالة والسالم –كلهم، هذا العامل للرسول 
 .«ى فله مثل أجور من عمل بهمن دل على هد»ودلهم على الهدى 
 طالب:.........

 َّل َّل؛ ْلنه َّل يلزم أن يكون من دَّللته.
َحابَ " َعُلوَنهُ ِْلَنَّ الصَّ ِه َوسَ  ى ّللاَُّ َصلَّ -، َوِْلَنَّ النَِّبيَّ َة َلمأ َيُكوُنوا َيفأ ِر ُكل ِ  -لَّمَ َعَليأ  َعِمَل  َمنأ َلُه ِمثأُل َأجأ

ًرا ِمنأ ُأمَِّتهِ  ُقَص َخيأ ِر َأنأ َينأ ءٌ ، ِمنأ َغيأ َعاِمِل َشيأ ِر الأ   ُأمََّتُه َعَلى ُكل ِ ي َدلَّ ُه ُهَو الَّذِ ِْلَنَّ  ؛ِمنأ َأجأ
رٍ  هِ َخيأ َشَدُهمأ ِإَليأ   .، َوَأرأ

َدُه، ِبا ُقرأآِن ِعنأ َتِفُع ِبِقَراَءِة الأ َميِ َت َينأ تِ َوَمنأ َقاَل: ِإنَّ الأ ِصحَّ َعنأ َفَهَذا َلمأ يَ  ،ّللاَِّ ََلَم َسَماِعِه كَ  َبارِ عأ
ُهوِرينَ َأَحٍد مِ  َِئمَِّة الأَمشأ ِتفَ ا، َوَلِكنَّ َسَماِعهِ  . َوََّل َشكَّ ِفيَن اْلأ َماِع ََّل َيِصحُّ نأ ِإنَّ َثَواَب ، فَ اَعُه ِبالسَّ
َحَياةِ اَِّلسأ  ُروٌط ِبالأ ِتَياِريٌّ  ،ِتَماِع َمشأ ِتهِ بِ َقَطَع ، َوَقِد انأ َفِإنَُّه َعَمٌل اخأ ُر َوَيتَ ، َبلأ َموأ  ."َألَّمُ  ُربََّما َيَتَضرَّ

ِتَيَك َحت ى َيأ}، والتعبد من الميت قد انقطع انتهى استماع القرآن عبادة، استماع كالم هللا عبادة
 وجاءه اليقين وانتهى، فليس له من أجر القراءة مثل ما للحي من  [99الحجر:سورة ] {الَيقينُ 

 أجر اَّلستماع.
يات ن هذا الميت قد يتألم بقراءة بعض اآليات التي كان يخالفها، قد تكون هذه اآلالثاني: أمر اْل

 تنص على منكرات وجرائم وعقوبات، لمن فعل بعد اْلمور وقد فعلها، هو َّل يستفيد وقد يتضرر.
 طالب:......... 

ُقُبورِ } هذا القول على أساس أن ِمٍع مَّن ِفي الأ  المسألة خالفية. [22]سورة فاطر: {َوَما َأنَت ِبُمسأ
ُر َوَيَتَألَّمُ َبلأ ُربََّما " َتِثلأ  ؛َيَتَضرَّ ِنِه َلمأ َيمأ َددأ مِ ، أَ َنَواِهيهِ  وَ ّللاَِّ َأَواِمَر  ِلَكوأ ِنِه َلمأ َيزأ رِ وأ ِلَكوأ  .َن الأَخيأ

ُعَلَماُء ِفي ِقَراءَ  َتَلَف الأ ُقُبورِ َواخأ َد الأ ُقرأآِن ِعنأ َرهُ َثِة َأقأَوالٍ َثََل َعَلى  ،ِة الأ َها َوقأَت  َبأأَس بِ ، َأمأ ََّل : َهلأ ُتكأ
فأنِ  َرُه َبعأَدُه؟الدَّ   ، َوُتكأ

َمدَ  َوَماِلكٍ  َكَأِبي َحِنيَفةَ  ،َفَمنأ َقاَل ِبَكَراَهِتَها َدثٌ قَ  - ِفي ِرَواَيةٍ  َوَأحأ نَّةُ اُلوا: ِْلَنَُّه ُمحأ ، ، َلمأ َتِردأ ِبِه السُّ
ِقَراَءُة تُ َوا ََلةَ لأ ِبُه الصَّ ِهيٌّ عَ شأ ُقُبوِر َمنأ َد الأ ََلُة ِعنأ َها، فَ ، َوالصَّ  .ِقَراَءةُ َكَذِلَك الأ نأ
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ِن الأَحَسنِ  ،َوَمنأ َقاَل: ََّل َبأأَس ِبَها َمدَ  َكُمَحمَِّد بأ َتَدلُّوا ِبَما ُنِقَل َعنِ ِفي ِرَواَيٍة،  َوَأحأ ِن ُعَمرَ  اسأ -ابأ

ُهما  ُ َعنأ َبَقَرِة َوَخَواِتِمَها. َوُنِقَل  -َرِضَي ّللاَّ ِن ِبَفَواِتِح ُسوَرِة الأ فأ رِِه َوقأَت الدَّ َرَأ َعَلى َقبأ َصى َأنأ ُيقأ َأنَُّه َأوأ
ًضا َعنأ َبعأضِ  ُمَهاِجِرينَ  َأيأ َبَقَرةِ  الأ  ."ِقَراَءُة ُسوَرِة الأ

،  العشرة، ابن عمرلكن لم يعرف عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما من  صاحب تحرٍ 
وفعل أشياء لم يفعلها من هو أكبر منه كأبيه وغيره، فإن صح عنه هذا يكون  وصاحب حرص،
 وهللا أعلم. ه،هذا من مزيد تحري
 طالب:......... 

 نه َّل  يصح.أهو الظاهر 
 طالب:......... 

 َّل َّل انقطع التكليف.
ِن َفَقطأ : ََّل َبأأَس َوَمنأ َقالَ " فأ َمدَ  َوُهَو ِرَواَيٌة َعنأ  ، ِبَها َوقأَت الدَّ نِ   َأَخَذ ِبَما ُنِقَل َعنأ  - َأحأ  ابأ

ُمَهاِجِرينَ  َوَبعأضِ  ُعَمرَ    .الأ

ِقَراءَ َوَأمَّا َبعأَد َذِلكَ  َر ِللأ َقبأ نَّةُ  ُه َلمأ َتأأِت ِبهِ ، َفِإنَّ ُروهٌ َفَهَذا َمكأ  -َدُه ِة ِعنأ ، َكالَِّذيِن َيَتَناَوُبوَن الأ ، َوَلمأ السُّ
قَ  ُل لَ ُينأ َقوأ ًَل. َوَهَذا الأ َلِف ِمثأَل َذِلَك َأصأ رِهِ قأَوى ِمنأ غَ أَ لَُّه عَ لأ َعنأ َأَحٍد ِمَن السَّ ِفيِق ِلَما ِفيِه ِمَن التَّ  ؛يأ وأ

ِليَليأنِ  َن الدَّ  .َبيأ
ُلُه: ) َتِجيُب الدَّ َقوأ ُ َتَعاَلى َيسأ ِضي الأَحاَجات(َوّللاَّ   َعَواِت ، َوَيقأ

َتِجبأ َلُكمأ } :َقاَل َتَعاَلى ُعوِني َأسأ َذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِ ي َفِإنِ ي } ،[60: َغاِفرٍ ]سورة  {َوَقاَل َربُُّكُم ادأ َواِ 
اِع ِإَذا َدَعانِ  َوَة الدَّ َبَقَرةِ سورة ] {َقِريٌب ُأِجيُب َدعأ َثُر الأَخلأِق ِمَن الأُمسأ [. َوالَّ 186:الأ ِه َأكأ ِلِميَن ِذي َعَليأ

ِرِهمأ َأهألِ َوَساِئِر  ِمَلِل َوَغيأ َباِب ِفي َجلأِب الأ  : َأنَّ - الأ َسأ َعاَء ِمنأ َأقأَوى اْلأ َوَقدأ  ،الأَمَضار ِ  َمَناِفِع َوَدفأعِ الدُّ
رُّ ِفي الأبَ  ُهُم الضُّ اِر َأنَُّهمأ ِإَذا َمسَّ ُكفَّ َبَر َتَعاَلى َعِن الأ رِ َأخأ ينَ َدَعُوا ّللاََّ   حأ ِلِصيَن َلُه الدِ  َوَأنَّ ،  ُمخأ

بِ  رُّ َدَعاُه ِلَجنأ ُه الضُّ َساَن ِإَذا َمسَّ نأ لِ  ِلدُ َجاَبُة ّللاَِّ . َوا ِ ًماِه َأوأ َقاِعًدا َأوأ َقائِ اإلِأ ِد، ُمسأ َعبأ ًما َكاَن َأوأ َعاِء الأ
لَ  َطاُؤُه ُسؤأ عأ رِِه َلهُ هُ َكاِفًرا، َواِ  ، َوَنصأ ِقِه َلُهمأ ِس ِرزأ ُبوِبيَّ بُ  ِممَّا ُتوجِ . َوُهوَ مأ : ِمنأ ِجنأ َعبأ ُه الرُّ ، ِد ُمطأَلًقاُة ِللأ

هِ  ِه َوَمَضرًَّة َعَليأ رُ  ، ِإذأ َكانَ ُثمَّ َقدأ َيُكوُن َذِلَك ِفتأَنًة ِفي َحقِ  َتِضي َذِلكَ   َوُفُسوُقهُ هُ ُكفأ ِن  . َوِفي ُسَننِ َيقأ ابأ
َرةَ َأِبي ُهرَ  ِمنأ َحِديثِ  َماَجهأ  ِه َوَسلَّمَ ّللاَُّ َصلَّى -: َقاَل َرُسوُل ّللاَِّ َقالَ  ،يأ َأِل  َمنأ »: - َعَليأ  ّللاََّ َلمأ َيسأ

ه  :  ، َفَقالَ َم َبعأُضُهمأ َهَذا الأَمعأَنىَوَقدأ َنظَ «. َيغأَضبأ َعَليأ
 الـــــــــرب يغضـــــــــب إن تركـــــــــت ســـــــــؤاله

 
ـــــــــي آدم حـــــــــين يُ    "ســـــــــأل يغضـــــــــبوبن
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، وهذا من الفطرة إن اإلنسان أمر بدعائه، ويعد بإجابة الدعاءي -جل وعال –وهللا وهو تراب! 

َّل يدعو ربه عند الحاجة الصغير والكبير، هذا أمٌر مستقر متفٌق عليه بين أهل اإلسالم قاطبة، إ
ن ن: إبعض المبتدعة الذين يقولو من تلوث باْلفكار الوافدة من المتكلمين والفالسفة وغيرهم، و 

ن أن ما يحتاج  ،لك صلسيح ،لك ابه كان مكتوبً  دعاء َّل ينفع؛ ْلن هذا الذي تدعوال تدعو، وا 
لك ما  ا، قالوا لهم: أيًضا الولد إن كان مكتوبً أو لم تدعُ  تب لك لن يحصل دعوتَ كان ما كُ 

ن كان ما كُ  امكتوبً كان تتزوج إذا أن تحتاج  ما هو تب لك ولد تزوجت أو ما تزوجت لك ولد، وا 
فالدعاء سبب؛ قد يتحقق لوجود السبب المقتضي وانتفاء  ،لك، وهكذا في جميع اْلسباب ءٍ اج

 لوجود مانع أو لمعارٍض آخر، أو َّلدخار ما هو أعظم منه يوم القيامة، ؛المانع، وقد َّل يتحقق
 أو يصرف عنه من السوء بقدره أو أكثر كما جاء في ذلك النص.

ُن َعِقيلٍ  َقالَ "  َعاءِ َقدأ َنَدَب ّللاَُّ   :ابأ  :َك َمَعانٍ ، َوِفي َذلِ  َتَعاَلى ِإَلى الدُّ
َعىَأَحُدَها: الأُوُجودُ  ُجوٍد ََّل ُيدأ َس ِبَموأ   .، َفِإنَّ َمنأ َليأ

َعىالثَّاِني: الأِغَنى َفِقيَر ََّل ُيدأ   .، َفِإنَّ الأ

عُ  مأ َعىالثَّاِلُث: السَّ ََصمَّ ََّل ُيدأ  .، َفِإنَّ اْلأ

َكَرمُ الرَّاِبعُ  َعى: الأ َبِخيَل ََّل ُيدأ   .، َفِإنَّ الأ

َمةُ   حأ َعىالأَخاِمُس: الرَّ َقاِسَي ََّل ُيدأ   .، َفِإنَّ الأ

َرةُ   ُقدأ اِدُس: الأ َعىالسَّ َعاِجَز ََّل ُيدأ   .، َفِإنَّ الأ

َلُم أَ  ِلَح ِمَزاِجي!َوََّل   !: ُكفِ ينَّ النَّاَر ََّل ُيَقاُل َلَهاَوَمنأ َيُقوُل ِبالطََّباِئِع َيعأ ُم ُيَقاُل َلُه: َأصأ ! ِْلَنَّ النَّجأ
َدُهمأ ُمؤَ  ِتَياًراَهِذِه ِعنأ ًعا ََّل اخأ َعاَء َوَص ثِ َرٌة َطبأ َقاءََلَة اَّلِ ، َفَشَرَع الدُّ ِتسأ  ."َباِئعِ ِلُيَبيِ َن َكِذَب َأهأِل الطَّ  ؛ِ سأ

، يدعون هذه النجوم يستسقون أن لو أن الطبائع مؤثرة والنجوم فاعلة على ما يقولون ما يحتاج 
 وهذه اْلفالك ويحصلون عل ما يريدون.

َفِة ِإَلى َأنَّ " ُمَتَصوِ  ُمَتَفلأِسَفِة َوَغاِلَيِة الأ ٌم ِمَن الأ عَ  َوَذَهَب َقوأ َمِشيَئَة : ِْلَنَّ اَدَة ِفيِه! َقاُلوااَء ََّل َفائِ الدُّ لأ
َلِهيََّة ِإِن اقأَتَضتأ ُوُجوَد الأَمطأُلوِب  عَ  اإلِأ تَ ، َوا ِ اءِ َفََل َحاَجَة ِإَلى الدُّ َعاِء!! َفاِئَدَة ِفي الدُّ  ِضِه َفََل نأ َلمأ َتقأ

َعاِرِفينَ َوَقدأ َيُخصُّ َبعأُضُهمأ  َعاِبَذِلَك َخَواصَّ الأ َعُل الدُّ ِ ِفي َمَقاِم ا ِعلَّةً َء ! َوَيجأ نأ مِ  !! َوَهَذالأَخَواص 
ُيوخِ  ِطرَ . َفَكَما أَ َغَلَطاِت َبعأِض الشُّ َفَساِد ِباَِّلضأ ُلوُم الأ ََل دِ نأ اِر مِ نَُّه َمعأ سأ ُلوُم ا-ِم يِن اإلِأ َفَسادِ َفُهَو َمعأ  لأ

ِليَّةِ  َعقأ ُروَرِة الأ ٌر اتََّفقَ ِبالضَّ َعاِء َأمأ َفَعَة الدُّ ِه عَ تأ ، َفِإنَّ َمنأ َفََلِس ، َحتَّ َممِ َجاِرُب اْلأُ تَ َليأ : َفَة َتُقولُ ى ِإنَّ الأ
َصأ  ِعَباَداتِ وَ َضِجيُج اْلأ ُمَؤثِ َراُت!! هَ َقَدتأُه اْلأَ ُل َما عَ ، ُيَحل ِ ُنوِن اللَُّغاتِ ، ِبفُ اِت ِفي َهَياِكِل الأ ََلُك الأ َذا فأ
ِرُكونَ   .َوُهمأ ُمشأ
هَ  بأ نِ َوَجَواُب الشُّ َمَتيأ ُمَقدِ  ِع الأ َلُهمأ عَ ِة ِبَمنأ َلِهيَّةِ : َفِإنَّ َقوأ َتِضَيُه َأوأ ََّل مَّا َأنأ : إِ ِن الأَمِشيَئِة اإلِأ ، ُثمَّ َتقأ

ٌم َثاِلٌث، َوُهوَ قِ  طٍ سأ َتِضَيُه ِبَشرأ َتِضيِه َمَع َعَدِمهِ : َأنأ َتقأ ِطهِ ، َوَقدأ يَ  ََّل َتقأ َعاُء ِمنأ َشرأ ، َكَما ُكوُن الدُّ
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اِلِح، َوََّل ُتوِجُبُه َمَع َعَدِمهِ ُتوِجُب الثَّ  َعَمِل الصَّ ِل اْلأَ بَبَع َوالرِ يَّ ، َوَكَما ُتوِجُب الشِ  َواَب َمَع الأ كأ
ِب  رأ َوَلدِ  ، َوُحُصولُ اََّل ُتوِجُبُه َمَع َعَدِمهِ ، وَ َوالشُّ  ."ِبالأَوطأءِ  الأ

 ما قال: عند الوطء.
 طالب:.........

تؤثر بذاتها، إنما هللا جعل  َّللتأثير فيها، ا -جل وعال–ْلن اْلسباب مؤثرة، والتأثير بجعل هللا 
و رأي هنها مؤثرة بذاتها، وسلب التأثير من اْلسباب أالتأثير فيها، خالًفا للمعتزلة الذين يزعمون 

تشرب هذه القارورة اْلشعرية، وأنها وجودها مثل عدمها، وأن الشيء يوجد عند السبب َّل به، 
 ل َّل به.تشبع عند اْلك ،حصل الري؟ عند الشرب َّل به فتروى، متى

 طالب:.........   
ما قطعت السكين حصل القطع عندها َّل بها؛ وهذا من المضحكات، ويذكرونه في كتبهم 

أقصى المشرق وأقصى المغرب وهو أعمى،  ،ن يرى أعمى الصين بقة اْلندلسبالحرف يجوز أ
له  )والبق( صغار البعوض؛ ْلن البصر سبب اإلبصار، فيحصل الُمبَصر عنده َّل به، هو ما

 قيمة.
 طالب:........

 هم يثبتون رأيهم ويطردونه وما عليهم منك، المقصود أن هذا القول مخالف للعقل والحس والشرع،
والري عند اْلكل هذا ما هو بصحيح؛ ولذلك القول الصحيح:  ،ذلك عندنا !يحصل عنده َّل به

 وحصول الولد بالوطء؛ ْلنه سبب.
 طالب:........

 على كالمهم هم الذين يزعمون أن للقاء صاحب القبر أثر استجيبت به. ،طردة القاعدةَّل َّل م
 طالب:......... 

 .بالموضوع اما سمعنا أبدً  حننَّل َّل 
 طالب:........

ر المثال اْلظهر مثال جيد في هذا الباب، المثال اْلظهر إن كان الشؤم ففي ثالث: الدابة والدا
ر، دخلت أول مرة فوقعت ول: أنت سكنت هذه الدايق -رحمه هللا–والزوجة، ثالث. ابن القيم 

، وجهك، اختبروا العيال وَّل نجحوا انكسرت رجلك، دخلت ثاني مرة وضربك عمود وسال الدم منف
حصل في هذه يهل الشؤم بها أو عندها؟ بحيث لو سكنت داًرا ثانية نفس الشيء المقدر عليك 

 َّل أثر لها في هذا الباب، ها َّل بها؛ ْلنالدار وغيرها، فيكون الشؤم وما حصل من أضرار عنده
نما حصل الشؤم وحصل منه أضرار عندها َّل بها؛ ولذلك  اليست أسبابً   كالميقرأ  الذيلها أثر، وا 

 رد مع قول اْلشاعرة، لكنه في هذه المسألة صحيح؛ ْلنها ليست أسباب.ط  ابن القيم يظن أنه م
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، لكن حصل هذا المرض عند اليست سببً عمي أو أصيب بمرض؟ الزوج هل المرأة سبب لكون 
 اقترانه بهذه المرأة.
 طالب:.........

، والمقدر عليه يحصل في هذه الدار أو انحن نوجه كالم ابن القيم على كل حال هي ليست أسبابً 
وم في غيرها، مع هذه المرأة أو مع غيرها، على هذه الدابة أو في غيرها، واحد يقول: وهللا من ي

نا كل ما صليت صدمت، نقول: أذه السيارة وأنا كل يوم أصدم، واحد آخر يقول: ما اشتريت ه
 َّل، شؤم بك أنت وأفعالك، وآثار أفعالك السيئة. ؟الصالة سبب

 طالب:.........     
، وَّل أثر لها في الباب، لكن هذه اْلمور قدرت عليه مع أو عند دخوله هذه االدار ليست سببً 

 الدار.
 طالب:.........  

 .ايصير تشاؤمً 
 طالب:.........

َّل التفات إلى مثلها؛ ْلن الشؤم هذا وهذه اْلضرار حصلت عندها َّل بها، ومنهم من يقول مثل 
ن  ،نها مستثناةإما قال اْلخ:  ويحصل فيها ما يحصل، وبعض البيوت حصل فيها ما يحصل، وا 

ر ر َّل ْلنها شؤم، لكن للضر ، بعض النساء شؤمها في لسانها، فتغيَّ اْلمر انتقل عنها انقطع هذا
 المترتب عليها.
 طالب:.........
 إن كان الشؤم.

 طالب:......... 
 وفيها الجزم، على كل حال كالم أهل العلم واضح.

 طالب:.........
 في أي كتاب؟

 طالب:.........
 .ذكر جميع اْلوجه اجد  ل دار السعادة طو   مفتاح

 طالب:.........
  .الحديث فيه إشكال، فأجوبة أهل العلم عنه كثيرة ،نوع إشكال ْلنه فيه ؛كالم مطول ْلهل العلم

َوَلدِ  َوُحُصولُ " َر ُوقُ  ِبالأَوطأِء، الأ ِر. َفِإَذا ُقدِ  َبذأ َع ِبالأ رأ ُعوِ  بِ َوالزَّ َعاءِ وُع الأَمدأ َل ََّل َلمأ َيِصحَّ َأنأ ُيَقا ِه ِبالدُّ
َعاءِ  ِل َوالشُّ  ُيَقالُ  ، َكَما ََّل َفاِئَدَة ِفي الدُّ َكأ ِب َواََّل َفاِئَدَة ِفي اْلأ ِر َوَسالأ رأ ُل هَ ِئِر اْلأَ َبذأ َباِب. َفَقوأ ُؤََّلِء سأ

رأعِ َكمَ   َخاِلٌف ِللأِحس ِ َوالأِفطأَرة.، َفُهَو مُ ا َأنَُّه ُمَخاِلٌف ِللشَّ
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َلمَ وَ  َبِغي َأنأ ُيعأ ُعَلَماءِ َما َقالَ  ِممَّا َينأ ِتَفاَت ِإلَ : أَ ، َوُهوَ ُه َطاِئَفٌة ِمَن الأ َباِب نَّ اَِّللأ َسأ ٌك ِفي ِش ى اْلأ رأ
ِحيدِ  ُو اْلأَ  ! التَّوأ َعقأ َوَمحأ ٌص ِفي الأ َباًبا، َنقأ َباِب َأنأ َتُكوَن َأسأ رَ لِ سأ عأ َباِب ِبالأ اُض َعِن اْلأَ ، َواإلِأ ُكلِ يَِّة سأ

رأعِ  ٌح ِفي الشَّ َجاءعأ . َومَ َقدأ ل َوالرَّ رأعِحيِد َوالأعَ وأ  التَّ ُجوِب َيَتَألَُّف ِمنأ وُ  َنى التََّوكُّ ِل َوالشَّ  ."قأ
 نص عليها الغزالي في إحياء علوم الدين.و قاله طائفٌة من العلماء  
َبِب ُهوَ َوَبَياُن َذِلكَ " ِتَفاَت ِإَلى السَّ َقلأ : َأنَّ اَِّللأ ِتَماُد الأ هِ  اُؤهُ َوَرجَ  ،هِ ِب َعَليأ  اعأ ِتَناُد ِإَليأ َس ِفي َواَِّلسأ . َوَليأ

َتِحقُّ َهَذاالأَمخأ  َتِقل ٍ  ؛ُلوَقاِت َما َيسأ َس ِبُمسأ َداٍد َمَع َهَذا ُكل ِ  ءَ ِمنأ ُشَرَكا دَّ َلهُ ، َوََّل بُ ِْلَنَُّه َليأ ، َفِإنأ هِ َوَأضأ
رأ  َباِب َلمأ ُيَسخَّ َسأ رأُه ُمَسبِ ُب اْلأ  .َلمأ ُيَسخِ 

ُلُهمأ   َمِشيَئُة الأَمطأُلوبَ َوَقوأ َنا: بَ  .َعاءِ َفََل َحاَجَة ِإَلى الدُّ  : ِإِن اقأَتَضِت الأ ِه َحاَجٌة،قَ لأ ُقلأ  دأ َتُكوُن ِإَليأ
ِلَحةٍ  ِصيِل َمصأ َرى َعاِجَلٍة َوآِجَلةٍ  ِمنأ َتحأ رَ ُأخأ ِع َمَضرٍَّة ُأخأ  ."ةٍ ى َعاِجَلٍة َوآِجلَ ، َوَدفأ

الدعاء عبادة،  ،نه عبادةْل -جل وعال–ب إَّل الثواب العظيم من هللا ولو لم يكن فيه إذا لم يج
 أو قطيعة اوجاء مخ العبادة، مع أن الداعي لن يخيب ما لم يرتكب اسمً  ،جاء الدعاء هو العبادة

 دعوت ودعوت ولم أر يستجاب لي، فهناك موانع يجتنبها اإلنسان. ،، أو يستحسر ويستعجلرحم
َتِضِه،َوَكَذِلَك َقوأ "  نأ َلمأ َتقأ : َواِ  َنا .َفََل َفاِئَدَة ِفيهِ  ُلُهمأ ، لأِب َمَناِفعَ ِظيَمٌة، ِمنأ جَ عَ ِه َفَواِئُد َبلأ ِفي :ُقلأ

ِع َمَضار ِه النَِّبيُّ َوَدفأ ِه وَ -، َكَما َنبََّه َعَليأ ُ َعَليأ دِ َعج ِ َبلأ َما يُ  ،-َسلَّمَ َصلَّى ّللاَّ َعبأ ِتِه ِرفَ ، ِمنأ َمعأ ُل ِللأ
قأَرارِِه ِبهِ  ٌع سم ، َوِبَأنَّهُ ِبَربِ ِه، َواِ  قأَرارهمٌ َقِريٌب َقِديٌر َعِليٌم َرِحييأ رِِه إِ  ، َواِ  ِه وَ ِبَفقأ ِطَرارِِه َليأ هِ إِ اضأ ، َوَما َيتأَبُع َليأ

َعِليَّ  ُعُلوِم الأ َواِل الزَِّكيَّةِ َذِلَك ِمَن الأ َحأ ظَ  نأ مِ ، الَِّتي ِهَي ِة َواْلأ َمَطالِ َأعأ  ب.ِم الأ

َطاُء ّللاَِّ  دِ  َفِإنأ ِقيَل: ِإَذا َكاَن ِإعأ َعبأ اِئلِ ؤ ِء الأَمسأ َطا ِمنأ ِإعأ ا ُيعأَقلُ ، َكمَ ُمَعلًََّل ِبِفعأِل الأ اَن ، كَ وِل ِللسَّ
اِئُل َقدأ َأثََّر فِ  َطاهُ ؤ ي الأَمسأ السَّ  ! ؟وِل َحتَّى َأعأ

َنا َحاَنُه ُهَو الَِّذي حَ  :ُقلأ بُّ ُسبأ َد ِإَلى ُدَعاِئِه، فَ الرَّ َعبأ َك الأ هُ َهَذا الأخَ رَّ ُر ِمنأ هِ َوتَ ، يأ َكَما   َماُمُه َعَليأ
هُ - ُعَمرُ  َقالَ  ُ َعنأ َجاَبةِ ِإنِ ي  : -َرِضَي ّللاَّ ِمُل َهمَّ اإلِأ نَّ ، وَ ََّل َأحأ ِمُل َهمَّ الدُّ اِ  ُت ، َوَلكِ َعاءِ َما َأحأ نأ ِإَذا ُألأِهمأ

َجاَبَة َمَعه َعاَء َفِإنَّ اإلِأ ُلُه َتَعاَلى  ،ُ الدُّ ِض ُثمَّ  ُيَدبِ رُ  }: َوَعَلى َهَذا َقوأ َرأ َماِء ِإَلى اْلأ َر ِمَن السَّ َمأ  َيعأُرُج اْلأ
ونَ  َداُرُه َألأَف َسَنٍة ِممَّا َتُعدُّ ٍم َكاَن ِمقأ ِه ِفي َيوأ :]سورة فُ  {ِإَليأ َلتأ َحاَنُه أَ  [.5صِ  َبَر ُسبأ َتِدُئ َفَأخأ نَُّه َيبأ

ِبيرِ  َعُد ِإَليأ ِبالتَّدأ ُر الَِّذي َدبَّرَ ، ُثمَّ َيصأ َمأ ُ هُ ِه اْلأ َحانَ سُ ، َفاَّللَّ ِذُف ِفي َقلأِب ُه ُهَو الَّذِ بأ دِ ي َيقأ َعبأ  َحَرَكَة  الأ
َعاءِ  رِ الدُّ َعُلَها َسَبًبا ِللأَخيأ َعَمِل َوالثََّواِب فِ َما ، كَ الَِّذي ُيعأِطيِه ِإيَّاهُ   ، َوَيجأ َعبأ  لَِّذي َوفَّقَ ا، َفُهَو ي الأ َد الأ

َبِة ُثمَّ َقِبَلَها َعاِء ُثمَّ َأَجا الَِّذي َوفَّ ، َوُهوَ هُ ِل ُثمَّ َأَثابَ الَِّذي َوفََّقُه ِللأَعمَ ، َوُهَو ِللتَّوأ َفَما َأثََّر   ،َبهُ َقُه ِللدُّ
ُلوَقاتِ  ِفيهِ  ٌء ِمَن الأَمخأ َعُلُه َسبَ َشيأ عَ ًبا ِلمَ ، َبلأ ُهَو َجَعَل َما َيفأ  ."ُلهُ ا َيفأ

 -جل وعال–ل، ففي بداية أمرهم شبهوا هللا دوه وهو أن السائل مؤثر في المسؤو السؤال الذي أور 
بخلقه، وأنه يؤثر فيه المخلوق، المخلوق َّل شك أنه لو لم يأت هذا السائل، ما حصل هذا 

تضايق، يتضايق لما يرى من  ولين إذا جاء من يسألهؤ وبعض المساإلعطاء وهذه اإلجابة، 
ر بسؤاله، أمر عباده أن هو الذي أم -جل وعال–يسأل؛ ولذلك قد يعطي وهو كاره، وهللا 



 

 

 

 

 

1
7 
 

17 

 17 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

َتِجبأ َلُكمأ } يسألوه ُعوِني َأسأ وينزل في آخر كل ليلة في الثلث اْلخير ويبسط  [60:َغاِفرٍ ]سورة  {ادأ
يده، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هو الذي 

 .   -جل وعال-يحث على ذلك، فالبداية بالتشبيه، والنهاية في سوء اْلدب مع هللا 
نُ  َقالَ "  ُف بأ ي ُمَطرِ  خِ  ِن الشِ  ِد ّللاَِّ بأ رِ : نَ ِبِعينَ َأَحُد َأِئمَِّة التَّا ، رَعبأ َمأ ُت ِفي َهَذا اْلأ ُت َمبأ وَ فَ ، َظرأ َدَأُه َجدأ

َعاءَ ِمَن ّللاَِّ، َوَتَماَمُه َعَلى ّللاَِّ  ُت ِمََلَك َذِلَك الدُّ  .، َوَوَجدأ

َألُ  :َ ، َوُهوَوُهَنا ُسَؤاٌل َمعأُروفٌ   ًئا  ّللاََّ َأنَّ ِمَن النَّاِس َمنأ َقدأ َيسأ َر َما وأ ُيعأَطى غَ أَ ، ََل ُيعأَطىفَ  َشيأ يأ
ِوَبةٍ َوقَ  َسَأَل؟ ُه ِبَأجأ ِوَبٍة ُمَحقَّ دأ ُأِجيَب َعنأ  :َقةٍ ، ِفيَها َثََلَثُة َأجأ

َيَة َلمأ َتَتَضمَّنأ َأَحُدَها  َؤاِل ُمطأَلًقا : َأنَّ اْلأ  ."َعِطيََّة السُّ
َتِجبأ َلُكمأ }تضمنت اإلجابة  ُعوِني َأسأ ابة أن يكون . لكن هل يلزم من اَّلستج[60:]سورة َغاِفر {ادأ

 بنفس ما سأل؟ َّل يلزم.
نََّما "  اِعيَواِ  ائِ ، َوالَتَضمََّنتأ ِإَجاَبَة الدَّ اِعي َأَعمُّ ِمَن السَّ اِعي أَ  ،لِ دَّ َجاَبُة الدَّ َطاِء َواِ  َعمُّ ِمنأ ِإعأ

اِئلِ   . "السَّ
إذا أجلت إجابة الدعوة، أجيبت لكنها مع التأجيل سأل الجنة، ولن يدخل الجنة حتى يموت 

ُعوِني َأسأ } يقول: -ل وعالج-ويبعث، هل نقول: إن هذا ما أجيب، وهللا  ]سورة  {َتِجبأ َلُكمأ ادأ
ما أن يُ  ،يعجل وَّل يؤجلهذا أجيب، فإما أن  [60:َغاِفر ما تؤخر لمصلحته، وا  عطى ما سأل، وا 

 عطى أعظم مما سأل.  أن يدخر له من اْلجر فوق ما سأل، أو يُ 
ِه َوَسلَّمَ -َوِلَهَذا َقاَل النَِّبيُّ " ُ َعَليأ ِزُل رَ »: - َصلَّى ّللاَّ َلٍة ِإَلى في بَُّنا َينأ َماِء الدُّ ُكلَّ َليأ َيا َفَيُقولُ السَّ : نأ

ِطَيهُ  َمنأ  َأُلِني َفُأعأ َتِجيَب َلُه؟ َمنأ َيسأ ُعوِني َفَأسأ َتغأ ؟ َمنأ َيدأ ِفَر َلهُ فَ ِفُرِني َيسأ  .«؟َأغأ
قٌ  اِئلِ َفَفرأ اِعي َوالسَّ َن الدَّ َطاءِ ، َوَبيأ  َبيأ عأ َجاَبِة َواإلِأ ٌق ِبالأُعمُ ُهَو فَ ، وَ َن اإلِأ َع ، َكَما َأتأبَ وِم َوالأُخُصوصِ رأ

َتغأ  اِئلِ فِ َذِلَك ِبالأُمسأ َعامَّ ثُ ِر، َوُهَو َنوأٌع ِمَن السَّ َذا عَ َخصَّ اصَّ ُثمَّ اْلأَ  الأخَ مَّ ، َفَذَكَر الأ ِعبَ . َواِ  اُد َأنَُّه ِلَم الأ
اِعيَقِريبٌ  َوَة الدَّ ُهمأ ، ُيِجيُب َدعأ َبُه ِمنأ َنهُ  ،، َعِلُموا ُقرأ َمَتهأ  لأَمهُ عِ َوَعِلُموا  :-َؤاِلهِ مأ ِمنأ سُ َوَتَمكُّ َوَرحأ

َرَتهُ  ِعبَ َوُقدأ ُه ُدَعاَء الأ َألَ ، وَ اَدِة ِفي َحالٍ ، َفَدَعوأ َنُهَما ِفي َحالٍ َجَمُعو ، وَ الٍ ِة ِفي حَ ُدَعاَء الأَمسأ ، ِإِذ ا َبيأ
َعاءُ  َمعُ  الدُّ ٌم َيجأ ِتَعاَنةَ  اسأ ِعَباَدَة َواَِّلسأ لُ الأ َر َقوأ َتِجبأ َوَقاَل َربُّ } :ه، َوَقدأ ُفسِ  ُعوِني َأسأ ]سورة   {َلُكمأ ُكُم ادأ
ِعَباَدةُ  [60:َغاِفرٍ  َعاِء، الَِّذي ُهَو الأ َعاِء الَِّذي ُهوَ ، َوالِبالدُّ  . الطََّلبُ  دُّ

 } َبُأ ِبُكمأ َربِ ي َلوأََّل ُدَعاُؤُكمأ {  :يقول ابن عباس "[77]سورة الفرقان:}ُقلأ َما َيعأ  إيمانكم،} ُدَعاُؤُكمأ
ب أيًضا على العبادة البدنية وعلى اإليمان، وجميع ما يقر طلق طلق على الطلب يُ فالدعاء كما يُ 

 إلى هللا.
 طالب:......... 

عي إلى التوحيد، عي إلى اإليمان، دُ ، دُ دعى إليه هذا ضال بال شكالذي َّل يستجيب إلى ما يُ 
 عي إلى الصالة وَّل يستجيب، فهذا ضال بال شك. دُ 
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ُلُه َبعأَد َذِلكَ "  ِبُروَن َعنأ ِعَباَدِتيِإنَّ الَِّذيَن }: َوَقوأ َتكأ ُد الأَمعأَنى  - [60:َغاِفرٍ ]سورة  { َيسأ ُيَؤيِ 
ل َوَّ   ."اْلأ

وبعض الناس « من يسألني فأعطيه؟» :جوابه اْلول مربوط بالحديث، ففي الحديثطالب: 
 ن اْلية لم تتضمن عقيدة السؤال مطلًقا، وفيإعطى، فهو يقول في الجواب: يسأل فَل يُ 

 فَل يصلح هذا الجواب على السؤال. « من يسألني فأعطيه؟»الحديث قال: 
 عن الحديث؟ أمالسؤال عن اآلية 

هو يقول: بعض الناس يقول: أنا أدعو وقد يسأل هللا شيًئا فَل يعطى، وجاء في  طالب:
من يسألني » :تى بالحديث وفيهأخاصة بعطية السؤال، ثم  تالجواب اْلول: أن اْلية ليس

 «.فأعطيه؟
 يعطى. ومن غير مانع من قبول ،عارضميسأل سؤال من غير « من يسألني فأعطيه؟»

 طالب: إًذا جوابه باْلية على هذا الذي قيل ليس جواًبا.
دخر عطى أفضل منه، يُ عطى غيره، يُ يُ  ،، اإلعطاء َّل يقتصر على ما سألإَّل جواب هللا يوفقك
 له، كل هذا عطايا.

 طالب:........
 عطى؟يُ  ،مانعطيب سأل وعنده 

 طالب: َّل.
 خالص.

 َّلن اْلية أطالب: أن أقصد جوابه هو قال: فرٌق بين الدعاء والسؤال، وجاء بالكَلم على 
 تى بالحديث وفيه السؤال.أتختص بالسؤال، ثم 

 «فأغفر له يليدعوني فأستجيب له، يسألني فأعطيه، يستغفر »فيه السؤال وغير السؤال  ،َّل
 وأعم من ذلك فأتى باْلعم، ثم الخاص، ثم اْلخص.

َؤاِل َأَعمُّ مِ الأَجَواُب الثَّاِني" َطاءِ : َأنَّ ِإَجاَبَة ُدَعاِء السُّ َرُه النَِّبيُّ ، َكمَ ولؤ المس  َعيأنِ نأ ِإعأ  -ا َفسَّ
ِه َوَسلَّمَ  ُ َعَليأ ِلمٌ  ِفيَما َرَواهُ  -َصلَّى ّللاَّ ِه َوَسلَّ -لنَِّبيَّ ا، َأنَّ ِفي َصِحيِحهِ  ُمسأ ُ َعَليأ : َقالَ  -مَ َصلَّى ّللاَّ

َس ِفيَها ِإثأٌم َوََّل َقِطيعَ » َوٍة َليأ َ ِبَدعأ ُعو ّللاَّ طَ  ُة َرِحمٍ َما ِمنأ َرُجٍل َيدأ َدى َثََلِث ِخَص ِإَّلَّ َأعأ اٍل. اُه ِبَها ِإحأ
َل َلهُ  ِخَر َلهُ  ِإمَّا َأنأ ُيَعجِ  َوَتُه، َأوأ َيدَّ لَ  َدعأ ِر ِمثأ ِرَف َعنأ ِمَن الأَخيأ ر ِ َها، َأوأ َيصأ َلَهاُه ِمَن الشَّ  :َقاُلوا « ِمثأ

ِثرُ  َثرُ »: ، َقالَ َيا َرُسوَل ّللاَِّ، ِإًذا ُنكأ ُ َأكأ بَ .  «ّللاَّ ادِ َفَقدأ َأخأ ُدوقُ  قُ َر الصَّ َوِة  الأَمصأ عأ َأنَُّه ََّل ُبدَّ ِفي الدَّ
َواِن ِمنأ  ُعدأ َخاِلَيِة َعِن الأ ؤَ  الأ َطاِء السُّ ًَل ِإعأ ِر ُمؤَ ِه ِمَن الِ ، َأوأ ِمثأ ِل ُمَعجَّ ًَل لأَخيأ ُه مِ جَّ ِرُف َعنأ َن ، َأوأ َيصأ

َلهُ  وِء ِمثأ  .السُّ
ِل الأَمطأُلوِب، َوالسَّ  : َأنَّ الأَجَواُب الثَّاِلثُ  َتٍض ِلَنيأ َعاَء َسَبٌب ُمقأ ، َفِإَذا َحَصَلتأ َبُب َلُه ُشُروٌط َوَمَواِنعُ الدُّ

َتَفتأ  َّلَّ َفََل يَ َمَواِنُعُه َحَصَل الأَمطأُلوبُ ُشُروُطُه َوانأ ُصُل َذِلَك الأَمطأُلوبُ ، َواِ  ُرهُ  ،حأ ُصُل َغيأ . َبلأ َقدأ َيحأ
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َباتِ َوَهَكَذا َسا َكِلَماِت الطَّيِ  َها َجلأبُ ِئُر الأ ُمَعلَِّق َعَليأ َمأأُثوَرِة الأ َكاِر الأ َذأ ُع َمَضارَّ  ، ِمَن اْلأ ، َمَناِفَع َأوأ َدفأ
َلِة ِفي َيِد ا ِزَلِة اْلأ َكِلَماِت ِبَمنأ َفاِعلِ َفِإنَّ الأ ِتََل لأ َتِلُف ِباخأ ِتِه َوَما ُيِعيُنَها، َتخأ ، َوَقدأ ُيَعاِرُضَها َماِنٌع ِف ُقوَّ

َمَواِنعِ  ِد َوالأَوِعيِد  .ِمَن الأ ُمَتَعاِرَضِة ِفي الظَّاَوُنُصوُص الأَوعأ َباِب : ِمنأ َهَذا -ِهرِ الأ . َوَكِثيًرا َما َتِجُد الأ
ٌم  ِعَيًة َدَعا ِبَها َقوأ ُتِجيَب َلُهمأ َأدأ َعاِء َضُروَرُة َصاِحبِ َفاسأ َباُلُه َعَلى ّللاَِّ ، َوَيُكوُن َقِد اقأَتَرَن ِبالدُّ قأ ، ِه َواِ 

هُ أَ  َمتأ ِمنأ َحاَنُه ِإَجابَ وأ َحَسَنٌة َتَقدَّ ُ ُسبأ ًرا ِلَحَسَنِتهِ َة ، َجَعَل ّللاَّ َوِتِه ُشكأ  ."َدعأ
الدعاء وأسباب  آدابأو يكون الوقت وقت إجابة، يعني مع ما اتصف به الداعي مما هو من 

وَّل تجتمع في عمرو،  ،مجتمعة، وقد تجتمع في زيد اأسبابً  ا،واحدً  االقبول، قد َّل يكون سببً 
 .ةعنها واحدل ستجاب لهذا، مع أن المسألة المسؤو فيستجاب لهذا وَّل ي

وَأوأ َصاَدَف َوقأَت ِإَجاَبةٍ "   ."َذِلكَ  ، َوَنحأ
صبره  يمتحنو ، يمتحن إيمانه ا، وَّل يستجاب لهذا أيًضا امتحانً وابتالءً  استجاب لهذا استدراجً أو يُ 

 وهكذا.
َوُتهُ "  َعاءِ  ، َفَيُظنُّ َأنَّ َفُأِجيَبتأ َدعأ رَّ ِفي َذِلَك الدُّ ًدا َعنأ مُ ُخُذُه ، َفَيأأ السِ  ُُموِر الَِّتي َقا َجرَّ ُه ِتلأَك اْلأ َرَنتأ

اِعي  .ِمنأ َذِلَك الدَّ
َتعأَمَل َرُجٌل َدَواًء َناِفًعا ِفي الأَوقأِت الَِّذي  َتَفعَ َبِغيَينأ  َوَهَذا َكَما ِإَذا اسأ ، َفَظنَّ آَخُر َأنَّ ِبهِ  ، َفانأ

ِدهِ  َواِء ِبُمَجرَّ ِتعأَماَل َهَذا الدَّ  .ِلًطااَن َغا، َفكَ ي ُحُصوِل الأَمطأُلوِب َكاٍف فِ  اسأ
ٍر، َفُيَجابُ َوَكَذا َقدأ َيدأ  َد َقبأ ِطَراٍر ِعنأ رَّ لِ ُظنُّ َأنَّ ال، َفيَ ُعو ِباضأ رِ سِ  َقبأ ِر َأنَّ ، َولَ لأ رَّ ِلَِل مأ َيدأ ِطَراِر السِ  ضأ

ق َضَل  َتَعالَ ُيوِت ّللاَِّ ِمنأ بُ  ، َفِإَذا َحَصَل َذِلَك ِفي َبيأتٍ ِإَلى ّللاَِّ َتَعاَلى للَّجأا َوِصدأ َلى َوَأَحبَّ إِ ى َكاَن َأفأ
 ."ّللاَِّ َتَعاَلى

 من داخل القبر من شيطان، كما اوقد تكون اإلجابة عند القبر من باب اَّلبتالء، وقد يسمع صوتً 
لهذا العبد المسكين الذي  ءذكر ذلك شيخ اإلسالم في كتاب الفرقان، كل هذا من باب اإلبتال

 .اسعيه وظن أنه يحسن صنعً ضل في 

َذاتُ فَ "  ِعَيُة َوالتََّعوُّ َدأ ََل  اْلأ ِزَلِة السِ  َقى ِبَمنأ ِه َفَقطأ  اِرِبِه، ََّل ََلُح ِبَض ِح، َوالسِ  َوالرُّ ََلُح َفَمَتى َكانَ  ،ِبَحدِ   السِ 
اِعُد َساِعًدا َقِوي ا، َوالأمَ  ِسََلًحا َتام ا ُقوًدااِنُع مَ َحلُّ َقاِبًَل، َوالأمَ َوالسَّ َكاَيُة ِفي هِ َحَصَلتأ بِ  :-فأ  النِ 

َعُدو ِ   .أأِثيرُ ، َوَمَتى َتَخلََّف َواِحٌد ِمنأ َهِذِه الثَََّلَثِة َتَخلََّف التَّ الأ
عَ   َر َصاِلحٍ َفِإَذا َكاَن الدُّ ِسِه َغيأ اِعي َلمأ َيجأ اُء ِفي َنفأ َعاءِ ِبِه وَ َن َقلأ َمعأ َبيأ ، َأِو الدَّ  ، َأوأ ِلَساِنِه ِفي الدُّ

َجاَبةِ َثمَّ َمانَكاَن  ُصِل اْلأَ -ٌع ِمَن اإلِأ  .َثرُ : َلمأ َيحأ

ُلهُ قَ   ءٌ : )وأ ِلُكُه َشيأ ٍء، َوََّل َيمأ ِلُك ُكلَّ َشيأ فَ  تَ ّللاَِّ . َوََّل ِغَنى َعِن َوَيمأ نٍ َعاَلى َطرأ َتغأَنى َة َعيأ ، َوَمِن اسأ
َفَة عَ  ٍن، َفَقدأ َكَفَر َوَصاَر ِمنأ َأهأِل الأَحيأنِ َعِن ّللاَِّ َطرأ  .(يأ

َفتأحِ َكََلٌم َحقٌّ َظاِهٌر ََّل َخَفاَء ِفيهِ  ُن، ِبالأ   ..": الأَهََلكُ . َوالأَحيأ
 .اللهم صل على محمد


